
                                                                                        
 

 

 

 

MERCOSUL/SGT Nº 4/SCDC/ATA Nº 2/2008 

 

 

XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 - 

“ASSUNTOS FINANCEIROS” 

 

ATA DA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

 

Realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 18 e 21 de 

novembro de 2008, reunião da Subcomissão de Demonstrações Contábeis do 

Subgrupo de Trabalho Nº 4 - “Assuntos Financeiros”, com a presença das 

Delegações da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

 

A Delegação da Venezuela participou da reunião da Subcomissão de 

Demonstrações Contábeis de acordo com o disposto no artigo 7º da Decisão 

CMC 28/05, complementada pela decisão CMC 29/05, e do Acordo Marco para a 

Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul. 

  

Antes da discussão dos temas agendados, foi distribuído material de apoio para a 

reunião, incluindo: agenda tentativa, quadros comparativos e modelos de 

demonstrações contábeis baseados nos modelos estabelecidos pela Comunidade 

Européia. 

 

No curso da reunião da Subcomissão de Demonstrações Contábeis foram 

discutidos os seguintes temas, conforme agenda proposta: 

 

 

1. Revisão Permanente do Modelo de Demonstrações Financeiras 

 

Efetuou-se uma análise do modelo das Demonstrações Financeiras elaborado 

com base em informações repassadas pelas delegações e consolidado pela 

Argentina. 

 



                                                                                        
 

A revisão permanente do Modelo de Demonstrações Financeiras tem por objetivo 

discutir os aspectos relevantes de um modelo abrangente que sirva como base de 

comparação entre as informações financeiras divulgadas pelas instituições 

participantes dos sistemas financeiros dos países membros.  

 

Foi acordado que continuarão os estudos para a adequação de cada item de 

forma a identificar informações importantes para a composição de um modelo 

mínimo de divulgação financeira, que atenda às necessidades dos diferentes 

usuários da informação e às melhores práticas recomendadas 

internacionalmente.  

 

Nesse sentido, ficou decidido que serão incorporadas informações a respeito da 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Efectivo) e Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido (Patrimonio Neto). Nesse particular, o Uruguai aportou 

documentos emitidos pelo Banco de Espanha que servirão de base para as 

futuras discussões. 

 

Conseqüentemente, antes da próxima reunião, os países se comprometem a 

atualizar as informações contidas no quadro comparativo para subsidiar as 

discussões futuras. 

 

 

2. Análise da Norma Internacional de Contabilidade 39 (IAS 39) 

 

Efetuou-se uma análise do quadro comparativo com as considerações efetuadas 

a respeito do alinhamento das normas de cada país às recomendações 

constantes da norma internacional (NIC 39).  

 

O Brasil comentou a respeito da implementação da norma que trata da baixa de 

ativos financeiros (derecognition). A implementação inicialmente prevista para 

janeiro de 2009 foi antecipada, mediante opção, em função da atual conjuntura 

financeira, de forma a estimular a securitização dos ativos e o adequado registro 

dessas operações.  

 

A Argentina comentou a respeito de alterações efetuadas nos critérios de 

avaliação de títulos emitidos pelo Governo e pelo BCRA, com o objetivo de 

incentivar a manutenção em carteira por parte das instituições financeiras.  

 



                                                                                        
 

O Brasil aportou documento do International Accounting Standards Board (IASB) 

que promoveu mudanças nas normas internacionais que tratam da avaliação e 

divulgação de instrumentos financeiros, IAS 39 e IFRS 7. Referidas alterações 

visam corrigir distorções decorrentes da alta volatilidade que se instalou no 

mercado financeiro mundial nos últimos meses.  

 

Considerando a importância dessa norma para o setor financeiro, ficou acordado 

que referido tema será mantido em discussão, de forma a avaliar continuamente o 

progresso do alinhamento das normas de cada país às normas internacionais de 

divulgação financeira (IFRS/NIIF). 

  

Conseqüentemente, antes da próxima reunião, os países se comprometem 

atualizar as informações contidas no quadro comparativo para subsidiar as 

discussões futuras. 

 

 

3. Transparência  

 

3.1. Pilar III – Disciplina de mercado do novo Acordo de Capitais do 

Comitê de Basiléia: Atualização do quadro relativo a informações de 

caráter prudencial. 

 

Efetuou-se uma análise do quadro comparativo com as considerações 

efetuadas a respeito da adoção dos critérios de divulgação previstos no Pilar 

III.  

 

O Brasil apresentou uma descrição detalhada a respeito do projeto que trata 

da implementação do Pilar III em seu sistema financeiro. A conclusão do 

projeto está prevista para o final de 2008, com implementação a partir de 

2009. As informações requeridas serão de natureza qualitativa e quantitativa e 

serão divulgadas no sítio de cada instituição na internet. A princípio, o projeto 

não prevê revisão ou conformidade  dessas informações por parte do auditor 

independente. 

 

O Uruguai comentou alterações no quadro comparativo em função da inclusão 

da parcela referente a risco de mercado dentro dos requerimentos de capital e 

informou a respeito da definição, até o final de 2008, de um plano com um 

cronograma para implementação de Basiléia 2 naquele país.  

 



                                                                                        
 

A Argentina comentou a respeito das diversas informações que são requeridas 

das instituições financeiras e difundidas, mas destacou que não existe um 

modelo específico para cumprimento das exigências do Pilar III. 

 

Nesse contexto, e considerando a atual conjuntura econômica, os países 

destacaram a importância de se disseminar a transparência como fator de 

disciplina dos mercados. 

 

Neste tópico, foi discutida, ainda, a evolução do quadro relativo à 

transparência das informações. Nesse particular, o Brasil comunicou a 

substituição, a partir de dezembro de 2008,  da Demonstração das Origens e 

Aplicações de Recursos pela Demonstração dos Fluxos de Caixas (Efectivo), 

aspecto que já foi implementado pela Argentina durante o ano corrente. 

 

O Uruguai destacou o aprimoramento no processo de recepção de 

informações por parte das instituições financeiras, mediante substituição de 

papel por informações em meios eletrônicos digitalizados.  

 

Finalmente, foram discutidos os avanços do quadro relativo a notas 

explicativas. Quanto a este ponto, o Brasil comentou a exigência de 

evidenciação em notas explicativas de informações referentes à venda e 

transferência de ativos financeiros e perda por imparidade 

(deterioro/impairment).  

 

 

3.2. Informação para o consumidor bancário: elaboração de um quadro 

comparativo para o consumidor bancário.  

 

Efetuou-se uma análise do quadro comparativo com as considerações 

efetuadas a respeito da divulgação de informações para o consumidor 

bancário.  

 

Há de registrar que não houve alteração significativa na posição informada 

pelos países e ficou acordado que o quadro será atualizado somente quando 

houver alguma alteração. Entretanto, tendo em vista a relevância do tema, os 

países se comprometem a acompanhar eventuais evoluções.  

 

 

 

 



                                                                                        
 

 

 

4. Considerações a respeito das normas relativas a auditores externos – 

atualização do quadro comparativo com a finalidade de avaliar os avanços 

registrados 

  

Efetuou-se uma análise do quadro comparativo com as considerações efetuadas 

a respeito do tema Auditoria Independente com base em informações repassadas 

pelos países membros, consolidadas pelo Uruguai.  

 

A propósito, vale registrar que foram inseridos tópicos específicos referentes à 

auditoria dos sistemas de informação, com base nos princípios COBIT, e à 

prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Nesse particular, 

a Argentina relatou que a auditoria de sistemas de informação está sob a 

responsabilidade de equipe do BCRA qualificada para executar referida atividade. 

No Brasil e Venezuela a fiscalização também exerce papel análogo, no âmbito 

das atividades normais de supervisão, mas não há norma específica que 

disponha sobre a matéria.  

 

Adicionalmente, o Brasil comentou a respeito da mudança na sistemática de 

rodízio dos auditores externos, que passou da rotação de firma para substituição 

periódica do sócio e demais profissionais com função de gerência. 

 

A Argentina relatou ampliação dos trabalhos de auditoria externa que passou a 

incluir a avaliação da carteira que as instituições podem utilizar nas operações 

com o BCRA para levantamento de recursos (redesconto), com vistas a obter 

uma pré-qualificação que permita agilizar as operações de suporte à liquidez. A 

qualificação do auditor tem um prazo de validade de 2 meses. 

 

Há de registrar que não houve alteração significativa na posição informada pelos 

demais países e ficou acordado que o quadro será atualizado somente quando 

houver alguma alteração. Entretanto, tendo em vista a relevância do tema, os 

países se comprometem a acompanhar eventuais evoluções. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

 

 

5. Adoção de normas internacionais – discussão e análise dos avanços no 

sentido de alinhamento das normas de cada país às normas internacionais 

de divulgação financeira (NIIF/IFRS) e às normas internacionais de auditoria  

 

Os países permanecem no propósito de alinhamento das normas contábeis e de 

auditoria locais aos padrões internacionais. Nesse sentido, a Argentina comentou 

a respeito da criação de um grupo de trabalho interdisciplinar que propicie a 

análise do tema entre as autoridades do BCRA. O Brasil discorreu a respeito dos 

avanços no sentido da convergência, com foco nas demonstrações consolidadas 

de publicação. O Uruguai também tem avançado no sentido de alinhamento das 

normas aplicáveis ao sistema financeiro ao padrão internacional. 

 

Com o objetivo de ilustrar os benefícios e desafios que decorrem do processo de 

convergência, foi desenvolvida apresentação por parte de representante da 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), em que foi detalhado o processo 

de adoção das normas internacionais de divulgação financeira (NIIF/IFRS) no 

Banco Real (atual grupo Santander). 

 

 

6. Outros temas 

 

Balanço Social  

 

A Argentina comentou a importância do Balanço Social como instrumento de 

divulgação de aspectos relacionados à responsabilidade social das instituições 

financeiras, questionando se sua elaboração e divulgação deveriam ou não ser de 

caráter obrigatório.  

 

O assunto foi discutido e, ao final, por proposta do Paraguai, tendo em vista a 

relevância do tema, foi acordada a criação de um quadro específico para 

acompanhamento da evolução do assunto nos países membros. A atualização e 

acompanhamento do quadro ficarão sob a responsabilidade da Argentina. 

 

Conseqüentemente, antes da próxima reunião, os países se comprometem a 

atualizar as informações de referido quadro comparativo para subsidiar as 

discussões futuras. Adicionalmente, a Subcomissão envidará esforços no sentido 

de promover uma apresentação sobre o tema na próxima reunião. 

 



                                                                                        
 

 

 

Declaração dos líderes do G-20 a respeito dos Mercados Financeiros e 

Economia Mundial 

 

Distribuição de cópia da declaração resultante do encontro do G-20, que ocorreu 

em 15 de novembro de 2008 em Washington, para discussão dos mercados 

financeiros e economia mundial. O documento destaca, dentre outros aspectos, 

ações conjuntas já implementadas e a serem tomadas no sentido de estimular a 

economia, prover liquidez aos mercados e fortalecer o capital das instituições 

financeiras. Nesse particular, cabe destacar que a Subcomissão debateu diversos 

aspectos da atual crise financeira quando da avaliação dos tópicos relativos às 

normas internacionais de divulgação financeira e transparência. O documento 

servirá de base para acompanhamento dos eventuais desdobramentos da atual 

crise e das ações necessárias ao aprimoramento dos critérios de evidenciação.   

 

 

 

7. Análise do cumprimento do Programa de Trabalho de 2008 

 

O programa de trabalho de 2008 é composto por seis itens: 

 Revisão permanente do modelo de demonstrações financeiras com base 

nas recomendações internacionais para referência e harmonização dos 

critérios de divulgação financeira.  

 Análise da Norma Internacional de Contabilidade nº 39, mediante estudo 

do grau de avanço no sentido da convergência e dos possíveis impactos da 

implementação dos critérios contábeis ali previstos. 

 Transparência - avaliação do Pilar III Disciplina de Mercado do Novo 

Acordo de Capitais do Comitê de Basiléia em conjunto com a Comissão de 

Sistema Financeiro. 

 Normas relativas a auditores externos - atualização do quadro comparativo 

vinculado à auditoria externa. 

 Análise das informações complementares às demonstrações financeiras 

básicas, de forma a estimular a adoção das melhores práticas 

internacionais. 

 Divulgações na página da WEB de informações relativas à Subcomissão 

de Demonstrações Contábeis. 



                                                                                        
 

 

 

Em relação às informações constantes nas demonstrações financeiras, os países, 

de modo geral, estão buscando alinhamento às normas internacionais, 

respeitadas as particularidades de cada um deles, tendo por foco as 

demonstrações divulgadas no âmbito da Comunidade Européia. 

 

No que tange a análise da norma internacional de contabilidade IAS 39 e sua 

aplicação, constatou-se que os países membros estão em processo de 

convergência com a norma internacional. 

 

Relativamente ao tema Pilar III - Disciplina de Mercado do Novo Acordo de 

Capitais do Comitê de Basiléia -  cabe registrar que o tópico foi ampliado de forma 

a abarcar não só informações de caráter prudencial, mas também informações 

para o consumidor bancário. Em decorrência, o tópico foi renomeado para 

Transparência. Foi discutido o grau de evolução dos requerimentos de 

divulgação, acordando-se em continuar analisando as regulamentações de cada 

país no que se refere à transparência dessas informações, de forma a promover 

mecanismos para a disciplina de mercado. 

 

No que se refere às normas de auditoria, vale destacar que os países têm 

envidado esforços no sentido de alinhamento às normas internacionais. A 

evolução foi acompanhada por atualização de quadro comparativo específico.  

 

Com relação à análise das informações complementares às demonstrações 

financeiras básicas, a Subcomissão acompanhou as alterações que foram 

levadas a cabo em cada um dos países, com vistas a estimular a adoção das 

melhores práticas internacionais. 

 

Por fim, no que diz respeito à divulgação na página da WEB de informações 

relativas à Subcomissão de Demonstrações Contábeis, os países avaliaram o 

conteúdo de referida página e encaminharam sugestões de aprimoramento por 

ocasião da XXV Reunião do SGT-4.  

 



                                                                                        
 

 

Análise do cumprimento do Programa de Trabalho de 2008 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO CARÁTER ORIGEM PRAZO 
AVALIAÇÃO DO  

CUMPRIMENTO DOS 
TRABALHOS 

Revisão permanente dos modelos 
de informação financeira 

Revisão periódica do modelo básico de informação 
financeira para referência e harmonização dos 
procedimentos contábeis praticados. 

 
Permanente 

 
SGT Nº 4  

 
Em andamento. 
Manutenção da análise.  

Análise da Norma Internacional de 
Contabilidade 39 

Estudo dos possíveis impactos nas normas 
contábeis dos membros do MERCOSUL das  
modificações implementadas na NIC 39 relativas 
às operações de crédito, cessão da carteira, 
securitização e derivativos. 

Permanente SGT Nº 4  

 
Em andamento. 
Manutenção da análise.  

Pilar III 
Determinar o impacto da implementação do Pilar 
III do Novo Acordo de Capitais do Comitê de 
Basiléia. 

 
 
 

Permanente 
 
 
 

SGT Nº 4 
 
 

 
Em andamento. 
Manutenção da análise, 
com ampliação do escopo, 
mediante inserção de 
outras informações 
(consumidores bancários). 

Normas relativas a Auditores 
Externos 

Revisão das normas relativas à auditoria externa, 
com base nos padrões internacionais. 

 
Permanente 

 
SGT Nº 4  

 
Em andamento. 
Manutenção da análise.  

Informações complementares à  
informação financeira básica 

Análise das normas contábeis de cada país 
relativas à divulgação de informações 
complementares, por meio de notas explicativas, 
estimulando a adoção de práticas compatíveis 
com os padrões reconhecidos internacionalmente. 

Permanente SGT Nº 4  

 
Em andamento. 
Manutenção da análise.  



                                                                                        
 

8. Aprovação do Programa de Trabalho para 2009 

 
Órgão: SGT Assuntos Financeiros 

Subcomissão de Demonstrações Contábeis 

 Título  
da atividade 

Referencia 
pauta 

Descrição da atividade Tipo 
(1) 

Caracterização 
(2) 

Origem Data de 
conclusão 
estimada GMC Outro 

Revisão permanente dos 
modelos de informação 
financeira 

N/A 
Revisão periódica do modelo básico de informação financeira 
para referência e harmonização dos procedimentos 
contábeis praticados. 

D Permanente - SGT 4  

Análise da Norma 
Internacional de 
Contabilidade 39 

N/A 

Estudo dos possíveis impactos nas normas contábeis dos 
membros do MERCOSUL das  modificações implementadas 
na NIC 39 relativas às operações de crédito, cessão da 
carteira, securitização e derivativos. 

D Permanente - SGT 4  

Transparência N/A 

Determinar o impacto da implementação do Pilar III do Novo 
Acordo de Capitais do Comitê de Basiléia e outras 
informações (por exemplo, para consumidores bancários) 
nos requerimentos de informação. 

C Permanente - SGT 4  

Normas relativas a Auditores 
Externos 

N/A 
Revisão das normas relativas à auditoria externa, com base 
nos padrões internacionais. 

D Permanente - SGT 4  

Informações 
complementares à  
informação financeira básica 

N/A 

Análise das normas contábeis de cada país relativas à 
divulgação de informações complementares, por meio de 
notas explicativas, estimulando a adoção de práticas 
compatíveis com os padrões reconhecidos 
internacionalmente.  

D Permanente - SGT 4  

Balanço Social N/A 

Avaliação das características das informações divulgadas no 
Balanço Social e acompanhamento da situação dos países 
em relação à evidenciação de informações relativas à 
responsabilidade sócio-ambiental das instituições financeiras. 

C Permanente - SGT 4  

(1) Indicar código conforme instruções do GMC (2) Indicar Caráter 

(A) Negociação acordo 

(B) Implementação acordo 

(C) Diagnóstico 

(D) Acompanhamento 

      Caráter específico 

      Permanente 



                                                                                        
 

 

 

9. Data da próxima reunião 

 

A Presidência Pro Tempore definirá oportunamente data e local da próxima 

reunião, indicando as Comissões e Subcomissões a serem convocadas.  

 

 

Anexos 

 

Os anexos que formam parte da presente Ata são os seguintes: 

 

Anexo I - Lista de Participantes 

Anexo II - Agenda da Reunião 

Anexo III - Resumo Executivo 

 



                                                                                        
 

 

Anexo I - Lista de Participantes 

 

 

 

 

_______________________ 

Pela delegação da Argentina 

Ricardo O. Maero 

 

 

 

_________________________ 

Pela delegação do Brasil 

Sílvia Marques de Brito e Silva 

Carlos Augusto de Aguiar Ferreira 

Humberto Carlos Zendersky 

 

 

 

 

_______________________ 

Pela delegação do Paraguai 

Hugo Centurión 

 

 

 

 

 

________________________ 

Pela delegação do Uruguai 

Cristina Senyszyn 

 

 

 

 

 

________________________ 

Pela delegação da Venezuela 

Rosário Lira Camacho 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

 

Anexo II - Agenda da Reunião 

 

 

MERCOSUL/SGT Nº 4/SCDC/ATA Nº 2/2008 

 

XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 - 

“ASSUNTOS FINANCEIROS” 

 

AGENDA DA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
1. Revisão permanente do modelo de demonstrações financeiras com base nas 

recomendações internacionais e harmonização dos critérios de divulgação 
financeira.  

  
 Revisão do modelo de divulgação acordado pelos integrantes da Subcomissão 

de Demonstrações Contábeis composto pelas quatro demonstrações 
financeiras básicas e informações complementares (notas explicativas). 

 
2. Análise da Norma Internacional de Contabilidade 39 (IAS 39), mediante o 

estudo do grau de avanço no sentido da convergência e dos possíveis 
impactos da implementação dos critérios contábeis ali previstos.  

 
3. Transparência 
 

Pilar 3 – Disciplina de Mercado do Novo Acordo de Capitais do Comitê de 
Basiléia. Análise do grau de avanço no que diz respeito às informações 
vinculadas à regulamentação prudencial de cada país-membro. 
 
Informação para o consumidor bancário – Revisão das conclusões do quadro 
comparativo que contém as informações dos países que compõem a 
Subcomissão, com o objetivo de analisar a informação que é disponibilizada ao 
consumidor bancário. 

 
4. Considerações a respeito das normas relativas a Auditores Externos – 

Atualização do quadro comparativo, com a finalidade de avaliar os avanços 
registrados.  

 
5. Adoção de normas internacionais – discussão e análise dos avanços no sentido 

de alinhamento das normas de cada país às Normas Internacionais de 
Divulgação Financeira (NIIF/IFRS) e às normas internacionais de auditoria. 

 
6.  Avaliação do cumprimento do programa de trabalho de 2008 e aprovação do 

programa de trabalho para 2009. 
 
7. Outros temas 



                                                                                        
 

 
Anexo III - Resumo Executivo 

 

Os representantes dos países membros discutiram a importância de acompanhar 

e analisar as recomendações internacionais relativas às demonstrações 

financeiras e respectivas informações complementares, à transparência e 

disciplina de mercado e às regras de auditoria externa, de forma a identificar as 

melhores práticas e avaliar o grau de evolução de cada um dos países. Nesse 

sentido, ficou acordado manter a discussão desses itens, de forma permanente. 

 

Efetuou-se uma análise detalhada dos requisitos de divulgação de demonstrações 

contábeis e informações complementares de forma a avaliar o grau de evolução 

do tema, com vistas a propiciar adequada transparência para disciplina de 

mercado, particularmente no atual cenário de alta volatilidade dos mercados e 

restrições de liquidez. De forma análoga, foram avaliadas as informações para o 

consumidor bancário que são disponibilizadas em cada país. 

  

A Subcomissão discutiu os critérios utilizados para registro contábil das 

operações com instrumentos financeiros e das modificações normativas 

realizadas pelos países membros e, em decorrência da relevância do tema, as 

delegações se comprometem a acompanhar o assunto, mediante manutenção de 

tópico específico para discussão na próxima reunião. 

 

Adicionalmente, foram discutidos pela Subcomissão aspectos relacionados às 

normas aplicáveis à auditoria externa, particularmente no que se refere ao 

alinhamento com as normas internacionais.  

 

Além dos temas propostos na agenda, a delegação Brasileira proporcionou a 

apresentação de um caso prático sobre o processo de adoção das Normas 

Internacionais de Divulgação Financeira (NIIF/IFRS) por uma instituição financeira 

do país, cuja matriz se encontra sediada na Comunidade Européia.  

 

Discutiu-se também a importância do Balanço Social como instrumento de 

divulgação de aspectos relacionados à responsabilidade social das instituições 

financeiras, sendo acordada a elaboração de um quadro específico para 

acompanhamento da evolução do assunto nos países membros.  

 

 

 


